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ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Amasya Üniversitesinin öğretim üyesi ihtiyacının
giderilmesi için ilan ettiği kadrolara atanmak üzere başvuran adaylarda, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ilgili maddelerinde aranan asgari koşullara bilimsel kaliteyi artırmak için objektif ve
denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyerek; adaylar hakkında gerçekçi, tarafsız, adil
değerlendirmeler sonucunda daha sağlıklı karar verebilmek, değerlendirmelerde kolaylık ve
birliktelik sağlamak ve bilimsel faaliyetlerde sürekliliği esas alan bir anlayış içinde bilimsel rekabeti
özendirerek ihtiyaç duyulan akademik kadronun oluşması ve gelişmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerinde
belirtilen doktor öğretim üyeliği ve doçentliğe atama ile profesörlüğe yükseltilerek atamada aranan
asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayını almak suretiyle, münhasıran
bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz
önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşulları düzenler.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönergenin dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleridir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Başvuru ve Ek Koşullar
Genel Esaslar
MADDE 4- (1) Amasya Üniversitesinin ilgili birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim üyesi
kadrolarının ilanı Rektörlükçe ilgili kanun ve yönetmeliğe göre yapılır.
(2) Rektörlükçe ilan edilen öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin” belirtilen şartları yerine getirmenin yanı sıra bu yönergenin ilgili maddelerinde
belirtilen asgari şartları sağlamak zorundadır. Bir adayın bu yönergede belirtilen asgari şartları
sağlamış olması ilgili kadroya atanması için tek başına bir değerlendirme unsuru olarak
kullanılamayacağı gibi ilgili kadroya atandığı ve/veya kesin atanacağı anlamına da gelmez.
(3) İlan edilen öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayların bu yönergede belirlenen ek

koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayıp sağlayamadıkları; doktor öğretim üyeliği
kadroları için ilgili birimin Dekan/Müdürü, doçent ve profesör kadroları için ise Rektör tarafından
oluşturulan üç kişilik “Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonunca” nicelik açısından
incelenir. Komisyon en geç 15 gün içerisinde hazırladığı raporu ilgili birime sunar. Yönergede
belirlenen ek koşulları ve ilanda belirtilen özel koşulları sağlayamayan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz ve dosyaları kendilerine iade edilir.
Başvuru ve Ek Koşullar
MADDE 5- (1) İlan edilen öğretim üyesi kadrolarına müracaat eden adayların bilimsel
durumlarının incelenmesi için oluşturulacak jüri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddelerine göre yapılır. İlgili kanun ve
yönetmelikte belirtilen şartların yanında aşağıda sıralanan asgari ek koşulların yerine getirilmesi
gerekmektedir.
a)

İlgili temel alan için aşağıda verilen asgari şartların sağlanması gerekmektedir. Puan

hesaplamaları Çizelge 1 ve Çizelge 2’de verilen esaslara göre yapılır.
b) İlanda belirtilen özel koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.
c) İngilizce ders verecek tüm öğretim üyesi adayları ve Filoloji temel alanına başvuran
adaylar için YDS’den veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavlarından
birisinden 85 puan veya muadili bir sınavdan eşdeğer puan alması zorunludur. Lisans, yüksek lisans
veya doktora derecelerinden birini yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından
alanlardan puan şartı aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İçin Ek Asgari Koşullar
Doktor Öğretim Üyeliği Kadrosuna İlk Atama:
MADDE 6- (1) Tıp Fakültesi kadrolarına atamalar hariç olmak üzere, Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavlarından
birisinden en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan buna muadil bir puan almış
olmak.
(2) Mühendislik, Mimarlık, Fen, Matematik-İstatistik, Sağlık Bilimleri Temel Alanları İçin:
En az 20 puanı A1-A15 kategorilerinden olmak şartı ile Çizelge-1’de yer alan kategorilerden
minimum 40 puan almış olmak.
(3) Hukuk, İlahiyat, Filoloji, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler ile Eğitim Bilimleri ve
Öğretmen Yetiştirme Temel Alanları İçin: En az 20 puanı A1-A15 ve/veya B1-B8 kategorilerinden
olmak şartı ile Çizelge-1’de yer alan kategorilerden minimum 40 puan almış olmak.

(4) Güzel Sanatlar, Tasarım özel yetenek alanları ile Eğitim Fakültesi Programları içinde yer
alan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği alanları için: En az
20 puanı A1-A15 ve /veya K1-K9 kategorilerinden olmak şartı ile Çizelge-1'de yer alan
kategorilerden 40 puan almış olmak.
Doktor Öğretim Üyeliği Kadrosuna Yeniden Atama:
MADDE 7- (1) Doktor öğretim üyelerinin görev sürelerinin uzatılması ve ataması “Öğretim

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddesi uyarınca yapılır. Her atama görev
süresi 2 (iki) yıl sonunda kendiliğinden sona erer ve bu durumdaki doktor öğretim üyesinin ilgili
birime başvurusu ile bölüm başkanı Dekanlık/Müdürlüğe öneride bulunur. Öneriye esas
değerlendirmede Madde 8’deki şartların sağlanması zorunludur.
MADDE 8- (1) Mühendislik, Mimarlık, Fen, Matematik-İstatistik, Sağlık Bilimleri Temel

Alanları için: Son olarak atandığı tarihten itibaren en az 20 puanı A1-A15 kategorilerinden olmak
şartı ile Çizelge-1’de yer alan kategorilerden minimum 40 puan almış olmak.
(2) Hukuk, İlahiyat, Filoloji, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler ile Eğitim Bilimleri ve Öğretmen
Yetiştirme Temel Alanları için: Son olarak atandığı tarihten itibaren en az 20 puanı A1-A15 ve/veya
B1-B8 kategorilerinden olmak şartı ile Çizelge-1’de yer alan kategorilerden minimum 40 puan almış
olmak.
(3) Güzel Sanatlar, Tasarım özel yetenek alanları ile Eğitim Fakültesi Programları içinde yer
alan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği alanları için: En az
20 puanı A1-A15 ve /veya K1-K9 kategorilerinden olmak şartı ile Çizelge-1'de yer alan
kategorilerden 40 puan almış olmak.
Doçentlik Kadrosu:
MADDE 9- (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim

Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarının birisinden en az 65 puan veya Yükseköğretim
Kurumu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna muadil bir puan almış olmak.
(2) Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) yapılan Doçentlik sınavında başarılı olmak
(Yurtdışından Doçentlik belgesi alanların ise ÜAK’tan denklik almış olmaları).
(3) Tıp Fakültesi kadrolarına atanma hariç, Doktorasını tamamladıktan sonra geçen sürenin
5/2’sini Yükseköğretim Kurumlarında fiilen çalışmış olmak.
Profesörlük Kadrosu:
MADDE 10- (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim
Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarının birisinden en az 65 puan veya Yükseköğretim
Kurumu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna muadil bir puan almış olmak.
(2) Tıp Fakültesi kadrolarına atanma talepleri hariç olmak üzere, Doçentlik unvanını

aldıktan sonra Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 (üç) yıl fiilen çalışmış olmak.
(3) Doçentlik unvanını aldığı tarihten itibaren olmak üzere;
a) Mühendislik, Mimarlık, Fen ve Matematik-İstatistik Alanları İçin:
1) A1 kategorisinden SCI, SCI-Expanded endeksleri kapsamındaki hakemli dergilerde tek
yazarlı veya öğrencisi ile birlikte yazılmış veya birden fazla araştırmacı tarafından yazılmış ise birinci
isim olmak şartıyla en az bir tane özgün makale;
2) Doçent olduktan sonra A1-A15 arasından en az 150 puan almış olmak şartı ile Çizelge1’de yer alan kategorilerden minimum 300 puan almış olmak.
b) Sağlık Bilimleri Alanları İçin:100 puanı A1-A15 Kategorilerinden olmak şartı ile Çizelge1’de yer alan kategorilerden minimum 200 puan almış olmak.
c) Hukuk- İlahiyat-Filoloji-Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanları İçin: 125 puanı A1-A15
ve B1-B8 Kategorilerinden olmak şartı ile Çizelge-1’de yer alan kategorilerden minimum 250 puan
almış olmak.
ç) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanları İçin:
1) SSCI,SCI-Expanded,AHCI veya eğitimle ilgili uluslararası alan endeksleri ((Australian
Education Index, EBSCO:Educational Research Abstract online (ERA), Education Researces
Information Centre (ERIC), British Education Index, Education Index (EI)) kapsamındaki hakemli
dergilerde tek yazarlı en az bir tane özgün makale;
2) Doçent olduktan sonra A1-A15 arasından en az 125 puan almış olmak şartı ile Çizelge1’de yer alan kategorilerden minimum 250 puan almış olmak.
d) Güzel Sanatlar, Tasarım özel yetenek alanları ile Eğitim Fakültesi Programları içinde yer
alan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği alanları için: 125
puanı A1-A15 ve K1-K9 kategorilerinden olmak şartı ile Çizelge-1'de yer alan kategorilerden
minimum 250 puan almış olmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 11- 1) Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu’nun onayladığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12-1) Bu yönerge hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

